ATA DA ASSEMBLEIA GERAL – REUNIÃO DE AVALIAÇÃO 2018 DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASKETBALL,
REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2019.
No nono dia de Fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 14 horas na sala de eventos do Hotel Golden Ingá, sito
à rua Néo Alves Martins, 2398, Maringá – Pr, reuniram-se em assembleia geral os associados representando suas
entidades a saber, Loran R. Bono e Bruno Pineze – ABAT/PAP/Terra Rica, Adilson C. Novak Jr – P. M. de São José dos
Pinhais, Paulo Cesar Paulino – UTFPR-CP/Vilela/Gatti/Faz Agua Branca, Marcos V. Rocco e Vinícius L. Carneiro –
Caramuru Basquete/Castro, Douglas Stapf Amancio - COC/BSF Itaiupu/SMEL/Foz do Iguaçu, Fabrício Nicolau –
ADRM/Maringá, Silvio Antonio Zanini – ABATAC/La Salle/Sperafico/Toledo e Bruno C.P. Lopes, Arody Silva Correia
Neto e João Victor Freitas Rodrigues – Associação Pé Vermelho de Esporte. Na segunda parte da reunião esteve
presente João Saulo da SEME/Cambé. A abertura foi realizada pelo Presidente da FPRB, Marival Mazzio que deu
boas vindas aos participantes e comentou sobre os objetivos do ano. Citou que a FPRB quer ter seus campeonatos
mais organizados em 2019, que pretende disseminar mais as atividades entre outros clubes potenciais filiados e que
o primeiro ano será bastante difícil, mas que a diretoria está pronta para o desafio. Em seguida, foi aberto a Reunião
de Avaliação referente ao ano de 2018. Comentou-se que na Taça Paraná Sub 12 masculino houve muitos problemas
de arbitragem, principalmente no quesito “dobra”, mas que ao longo da competição, após reunião entre árbitros e
técnicos, tais problemas foram amenizados. Foi sugerido ainda que árbitros mais experientes estejam presentes na
escala das competições dos atletas das categorias menores e que se houvesse uma definitiva padronização da
defesa individual com dobra. Nesta mesma competição, verificou-se problemas em relação à disciplina dos atletas
nos alojamentos. Na Taça Paraná Sub 12 feminina também foram verificados problemas em relação à dobra na
defesa individual. Não foram verificados problemas na Taça Paraná Sub 13 masculina. Na Taça Paraná Sub 13
feminina houve transtornos porque as equipes tiveram que trocar de alojamento no meio da competição. Professor
Adilson Novak sugeriu que a FPRB averigue antecipadamente o local das competições, entretanto a Diretora Técnica
da FPRB, Fabiola Vila questionou quem arcaria com os custos de mais esse serviço, e a discussão deste assunto foi
colocado para a reunião do dia seguinte. Na Taça Paraná Sub 14 masculina foi averiguado que as distâncias entre
alojamento e ginásio de competição eram extremamente longas. Na Taça Paraná Sub 14 feminina foi verificado que
o número de chuveiros para as equipes e atletas era insuficiente. Na Taça Paraná Sub 15 Masculina foi verificado
que o alojamento foi disponibilizado em cima da competição, e não com antecedência como rege o regulamento
geral de competições da FPRB. Não foi realizada a Taça Paraná Sub 15 feminina, causando insatisfação nos técnicos
envolvidos. Não houve reclamações ou observações na Taça Paraná Sub 16 masculina. Na Taça Paraná Sub 16
feminina foi observado o transtorno da utilização de um buraco no banheiro feminino para observação das atletas,
por pessoas não participantes da competição, fato esse imprevisível e que fugiu ao controle do sediante. Verificouse nessa mesma competição que a arbitragem teve muita reclamação. Não houve reclamações ou observações na
Taça Paraná Sub 17 masculino e feminino, na Sub 18 masculino e nem na Taça Adulta masculino. Não foi realizada
a Taça Paraná Sub 18 feminina, por falta de interessados. Após a avaliação das Taças Paraná, iniciaram-se as
avaliações dos Campeonatos Estaduais. Foi feita a observação que a quantidade de jogos no Estadual Sub 12
masculino deve ser estudada, já que alguns técnicos avaliaram que essa competição é muito complexa para os
atletas jogarem mais de uma vez por dia. Não houve reclamações/observação dos Estaduais Sub 12 feminino, Sub
13 masculino e feminino, Sub 14 feminino, Sub 15 feminino, Sub 17 feminino e Sub 19 masculino. No Estadual Sub
14 masculino foi observado que a equipe de arbitragem recebeu muitas reclamações. No Estadual Sub 15 e Sub 17
masculino foi observado que a competição teve seu sistema de disputa alterado após ser lançado a competição, o
que prejudicou os interessados. Não houve Estadual Sub 19 feminino por falta de interessados. Durante essas
intervenções o técnico de Foz do Iguaçu, Douglas Amancio sugeriu que as Taças Paraná sub 16 e 18 mudassem seu
formato para Campeonatos Estaduais, assunto esse que foi direcionado para a reunião do dia seguinte. Após
intervalo, na segunda parte da reunião, o técnico de Foz do Iguaçu, Douglas Amancio que também atuará como
Diretor Técnico da FPRB sugeriu novos critérios para montagem de tabela dos Estaduais “ida e volta”, com datas
para início e término e sugeriu que os Estaduais Sub 12 e Sub13 fossem abertos para equipes não filiadas, assuntos
estes que foram direcionados para a reunião do dia seguinte. Após abordados estes dois assuntos, encerrou-se a
Reunião de Avaliação do ano de 2018 que vai por mim assinado como secretário designado para esta ata, pelo
Presidente e demais membros da diretoria e reunião.
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